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Az Európai Parlament állásfoglalása a méhészet helyzetéről

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a méhészet a világban általában és különösen Európában nagy nehézségekkel küzd, 

B. tekintettel a méhészetnek a teljes ökoszisztémára és különösen a mezőgazdasági 
ökoszisztémára gyakorolt pozitív hatására,

C. mivel meg kell őrizni a biodiverzitást, amelyhez a méhészet a keresztbeporzással járul 
hozzá,

D. mivel a méhészet Európában évezredek óta gyakorolt tevékenység, és teljes értékű része a 
mezőgazdasági kulturális örökségnek, 

E. emlékeztetve a méhészeti termékek jótékony táplálkozási és gyógyhatására, 

F. tekintettel a méz és az európai méhészetből a magas szintű tudásnak és a kedvező 
éghajlatnak köszönhetően származó más méhészeti termékek – pl. a méhpempő, a 
propolisz és a méhviasz – változatosságára és magas minőségére,  

G. tekintettel a közösségi piacra harmadik országokból importált termékek tisztességtelen 
konkurenciájára,

H. emlékeztetve a méhállománynak a pollen- és nektárforrások rohamos csökkenése 
következtében bekövetkezett komoly fogyására,

I. emlékeztetve arra, hogy a Varroa spp., „a méhek AIDS-e” folyamatos jelenléte, valamint 
a Nosema ceranae terjedése részben a méhészet egészségügyi kríziséből ered,

J. emlékeztetve arra, hogy az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítását 76%-ban a 
méhészeti tevékenység biztosítja,

K. emlékeztetve arra, hogy az Európában termesztett zöldségek 84%-a függ a beporzástól,

L. emlékeztetve arra, hogy a biocidok használata során az előírásokat és a legjobb 
gyakorlatokat túl gyakran hagyják figyelmen kívül;

1. úgy véli, hogy alapvető fontosságú, hogy a méhészet egészségügyi válságára késedelem 
nélkül, megfelelő módon és hatékony eszközökkel reagáljunk;

2. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a harmadik országokból származó méhészeti termékek 
tisztességtelen konkurenciáját, ami többek között az alacsonyabb előállítási ár, 
nevezetesen a cukor és a munkaerő árszintje miatt lép fel;
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3. felkéri a Bizottságot, hogy fejlessze ki a méheket tizedelő parazitákkal, a 
megbetegedésekkel és eredetükkel kapcsolatos kutatást, és bocsásson rendelkezésre 
kiegészítő költségvetési forrásokat;

4. azt kéri a Bizottságtól, hogy ösztönözze pollenben és nektárban gazdag ökológiai 
kompenzációs zónák kialakítását (mint pl. méhészeti ugarok), valamint a monokultúrák 
körüli pufferzónák kialakítását;

5. kéri a Bizottságtól, hogy mozdítsa elő a szükséges intézkedéseket az elégtelen beporzás 
kockázatának csökkentésére; 

6. kéri a Bizottságtól, hogy biztosítsa a felszíni vizek minőségének ellenőrzését és 
felügyeletét, mivel a méhek rendkívül érzékenyek a környezet mindenféle romlására;

7. kéri a Bizottságtól, hogy elemezze, hogy a méhek pusztulását mely esetekben okozzák 
különösen növény-egészségügyi hatóanyagok, mint például a tiametoxam, az 
imidakloprid, a klotianidin és a fipronil, hogy adott esetben meg lehessen hozni a 
szükséges intézkedéseket, többek között e termékek engedélyezése terén;

8. arra buzdítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot pénzügyi támogatási mechanizmusra a 
méhállomány pusztulása következtében nehézségekkel küzdő gazdaságok segítésére;

9. azt kéri, hogy a Bizottság integrálja a méhek megbetegedéseivel kapcsolatos kutatást és az 
azok elleni harcot az állat-egészségügyi politikába;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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